
บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากัด (มหาชน)  
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)  
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และขอ้มูลทาง
การเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ 
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูล 
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยการใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัด 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญทั้ งหมด 
ซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึน 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
นภนุช  อภิชาตเสถียร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5266 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 88,134 92,847 44,788 14,307

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6, 23 ข) 41,941 35,961 9,222 5,494

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ

จากบริษทัยอ่ย 23 ค) - - 411,107 719,258

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 3,800 - - -

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา - สุทธิ 7, 8 3,592,526 4,434,984 1,526,084 1,845,585

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 9 9,402 3,323 327 249

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 3,735,803 4,567,115 1,991,528 2,584,893

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 8 13,547 5,206 1,543 1,533

เงินลงทนุเผ่ือขาย 10 46,943 46,141 46,943 46,141

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 - - 158,936 112,943

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - สุทธิ 12 13,460 13,460 11,009 11,009

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา - สุทธิ 8, 13 1,153,029 893,178 874,420 742,807

สิทธิการเช่า - สุทธิ 8 13,000 13,500 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8, 14 173,318 143,304 18,173 7,190

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 12,079 10,248 - 537

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 15 82,675 95,666 28,083 28,333

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 16 96,519 167,975 44,508 44,708

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 1,604,570 1,388,678 1,183,615 995,201

รวมสินทรัพย์ 5,340,373 5,955,793 3,175,143 3,580,094

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
2

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน และกิจการอ่ืน 18 488,645 581,477 361,183 302,508

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17, 23 จ) 200,914 271,408 93,596 110,320

ตน้ทนุงานก่อสร้างท่ียงัไมถึ่งก าหนดช าระ 10,505 34,692 8,003 8,165

เงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท่ี้ถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 18 921,732 1,372,936 539,446 615,578

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26,411 11,080 - 9,851

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 19 23,311 64,290 4,383 5,574

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,671,518 2,335,883 1,006,611 1,051,996

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กู้ 18 1,693,684 1,833,056 807,686 1,172,448

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 20,853 19,615 10,815 10,221

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 6,557 6,446 3,898 1,712

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 1,721,094 1,859,117 822,399 1,184,381

รวมหนีสิ้น 3,392,612 4,195,000 1,829,010 2,236,377

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
3

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุน้ 20

ทนุจดทะเบียน

   หุน้สามญั 1,000 ลา้นหุน้ 

      มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ทนุท่ีออกและช าระเตม็มลูคา่แลว้

   หุน้สามญั 750 ลา้นหุน้ 

      มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 750,000 750,000 750,000 750,000

ก าไรสะสม

จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 28,600 28,600 28,600 28,600

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,192,117 1,005,791 566,852 565,078

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (22,956) (23,598) 681 39

รวมส่วนของเจ้าของ 1,947,761 1,760,793 1,346,133 1,343,717

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 5,340,373 5,955,793 3,175,143 3,580,094

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
4

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 526,252 262,415 102,258 181,356

รายไดค้า่ก่อสร้าง 8,036 - - -

ตน้ทนุขายจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (299,837) (159,122) (63,830) (118,289)

ตน้ทนุคา่ก่อสร้าง (6,511) - - -

ก าไรขั้นต้น 227,940 103,293 38,428 63,067

รายไดอ่ื้น 21, 23 ก) 14,730 124,128 14,392 130,883

คา่ใชจ่้ายในการขาย (51,124) (56,161) (14,423) (28,315)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (56,186) (90,343) (24,790) (53,734)

คา่ใชจ่้ายอ่ืน (8,511) - (53) -

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน

และค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 126,849 80,917 13,554 111,901

ตน้ทนุทางการเงิน (41,417) (53,842) (21,238) (38,674)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 85,432 27,075 (7,684) 73,227

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (22,201) (10,078) 1,226 (8,431)

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด 63,231 16,997 (6,458) 64,796

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

- การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมของ

เงินลงทนุเผ่ือขาย 859 - 859 -

- ภาษีเงินไดข้องการเปล่ียนแปลงใน

มลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุเผ่ือขาย (171) - (171) -

ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 688 - 688 -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 63,919 16,997 (5,770) 64,796

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.084 0.023 (0.009) 0.086

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
5

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,501,948 1,057,930 404,695 668,968

รายไดค้า่ก่อสร้าง 8,036 - - -

ตน้ทนุขายจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (870,096) (618,809) (261,433) (427,716)

ตน้ทนุคา่ก่อสร้าง (6,511) - - -

ก าไรขั้นต้น 633,377 439,121 143,262 241,252

รายไดอ่ื้น 21, 23 ก) 38,794 148,979 48,313 154,909

คา่ใชจ่้ายในการขาย (154,886) (172,825) (52,416) (82,136)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (140,826) (179,171) (65,087) (100,456)

คา่ใชจ่้ายอ่ืน (17,804) - (2,337) -

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน

และค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 358,655 236,104 71,735 213,569

ตน้ทนุทางการเงิน (116,703) (153,301) (68,954) (100,255)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 241,952 82,803 2,781 113,314

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (55,626) (12,391) (1,007) (18,030)

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 186,326 70,412 1,774 95,284

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

- การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมของ

เงินลงทนุเผ่ือขาย 10 802 - 802 -

- ภาษีเงินไดข้องการเปล่ียนแปลงใน

มลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุเผ่ือขาย 15 (160) - (160) -

ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 642 - 642 -

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 186,968 70,412 2,416 95,284

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.248 0.094 0.002 0.127

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ทุนจดทะเบียน จัดสรร - ส่วนต ่ากว่าทุน การเปลีย่นแปลง

ที่ออกและช าระ ทุนส ารอง จากการรวมธุรกจิ ในมูลค่ายุตธิรรมของ รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแล้ว ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ภายใต้การควบคุม

เดยีวกนั

เงินลงทุนเผื่อขาย เจ้าของ

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 750,000 28,600 1,005,791 (23,637) 39 1,760,793

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - 186,326 - 642 186,968

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 750,000 28,600 1,192,117 (23,637) 681 1,947,761

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 750,000 24,607 881,466 (23,637) - 1,632,436

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - 70,412 - - 70,412

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 750,000 24,607 951,878 (23,637) - 1,702,848

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลน้ี
7

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ 

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (พนับาท)

ส่วนของเจ้าของ องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อืน่ทุนจดทะเบียน จัดสรร - การเปลีย่นแปลง

ที่ออกและช าระ ทุนส ารอง ในมูลค่ายุตธิรรมของ รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแล้ว ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย เจ้าของ

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 750,000 28,600 565,078 39 1,343,717

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - 1,774 642 2,416

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 750,000 28,600 566,852 681 1,346,133

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 750,000 24,607 490,605 - 1,265,212

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - 95,284 - 95,284

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 750,000 24,607 585,889 - 1,360,496

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลน้ี
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ก าไรสะสม

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (พนับาท)



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

241,952 82,803 2,781 113,314

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 13,130 17,178 346 2,386
(11) 27 (521) (83)

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - - (15) -
- (7,742) - -

คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่โครงการ (กลบัรายการ) (6,533) 26,215 (6,533) 26,215
คา่ใชจ่้าย(กลบัรายการ)ประมาณการหน้ีสิน 13,388 (11,530) 1,525 2,061
คา่ใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 1,238 2,401 594 889
รายไดจ้ากการยกเลิกสญัญา (1,220) (10,308) (220) (3,824)
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (140) (117) - -

21 (1,066) (86) (41,407) (30,021)
ตน้ทนุทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย 96,154 131,983 54,041 83,549
                            - คา่ธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้มื 20,549 21,318 14,913 16,706

377,441 252,142 25,504 211,192

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (5,980) (5,949) (3,728) (197)
- โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 692,304 (130,210) 245,348 462,177
- โครงการอสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา - (5,795) - (63)
- สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (9,858) 84,086 (78) 44,017
- สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (10,904) 2,884 (4,160) (5,303)
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (66,408) 11,313 (15,699) (46,071)
- ตน้ทนุงานก่อสร้างท่ียงัไมถึ่งก าหนดช าระ (24,187) (13,641) (162) (24)
- หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (43,410) (8,501) 9,321 (128)
- หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,444 - - -

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 910,442 186,329 256,346 665,600
จ่ายตน้ทนุทางการเงิน (196,160) (170,459) (104,656) (111,169)
จ่ายภาษีเงินได้ (38,543) (36,699) (20,619) (11,163)
รับคืนภาษีเงินได้ 82,360 706 4,360 -

758,099 (20,123) 135,431 543,268

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ดอกเบ้ียรับ

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง

ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์

กลบัรายการตดัจ าหน่ายภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 1,066 86 49,913 27,729
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (8,341) 4,959 (10) (11)
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 23 ค) - - 521,645 200,596
เงินสดจ่ายเพ่ือใหเ้งินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 23 ค) - - (222,000) (494,337)
เงินสดจ่ายเพ่ือใหเ้งินกูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน (3,800) - - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 - - (45,993) -
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 11 28 1,066 102
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (42,913) (5,136) (11,800) (271)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - - 552 -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (2,155) (3,685) - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (56,132) (3,748) 293,373 (266,192)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

และกิจการอ่ืนลดลง - สุทธิ (99,024) 44 53,583 10,000
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 908,830 885,380 195,000 317,055
เงินสดรับจากหุ้นกู้ 18 - 479,100 - 479,100
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 (1,103,741) (765,268) (241,957) (514,573)
ช าระคืนหุ้นกู้ 18 (400,000) (492,500) (400,000) (492,500)
เงินสดจ่ายส าหรับคา่ธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้มื 18 (11,534) (6,305) (4,949) (3,269)
เงินสดจ่ายส าหรับคา่ธรรมเนียมการจดัหาหุ้นกู้ - (15,379) - (15,379)
จ่ายช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,211) (1,919) - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน (706,680) 83,153 (398,323) (219,566)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ (4,713) 59,282 30,481 57,510
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 92,847 60,201 14,307 30,623

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 88,134 119,483 44,788 88,133

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายการที่ไม่กระทบเงินสด

เจา้หน้ีคา่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 974 212 9 199
โอนท่ีดินเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - 12,688 - 12,688
โอนโครงการอสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันาเป็น
   โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา - 211,052 - 211,052
โอนโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันาเป็นโครงการ

อสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา 7 259,851 - 131,613 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

12 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากัด ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่ตามท่ีได ้
จดทะเบียนไวท่ี้ เลขท่ี 909/1 ชั้น 6 หอ้ง 601-602 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 
ธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มกิจการ”) คือ การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย รับจา้งก่อสร้าง ใหเ้ช่าและใหบ้ริการ  
 
ขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีน าเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ขอ้มลูทางการเงินหลกั คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และ
งบกระแสเงินสด ไดน้ าเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย 
ฉบับท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดท าเป็นแบบย่อ บริษัทได้เปิดเผย 
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้มูล 
ทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจดัท า 
งบการเงินส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก าไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกีย่วข้อง 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบ 
ท่ีมีนยัส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกับกลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ไดใ้ห้ขอ้ก าหนดส าหรับการรับรู้รายได ้โดยใหใ้ชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัน้ีแทนมาตรฐานต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการวา่  
 

• รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมไดถู้กน ามาใช้
แทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 

• กิจการรับรู้รายไดเ้พ่ือแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาให้ลูกคา้ในจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ี
กิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการนั้นๆ  

 

กิจการรับรู้รายไดต้ามหลกัการส าคญัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

• ขั้นตอนแรก : ระบุสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
• ขั้นท่ีสอง : ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญา 
• ขั้นท่ีสาม : ก าหนดราคาของรายการ 
• ขั้นท่ีส่ี : ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสัญญา 
• ขั้นท่ีหา้ : รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
 

กลุ่มกิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยการปรับปรุงย้อนหลัง 
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด
โดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบัก าไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลา
รายงานท่ีเร่ิมต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติม กลุ่มกิจการ 
จะเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกส าหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ในหรือ
หลังวนัท่ี  1 มกราคม พ .ศ. 2562 ผูบ้ริหารก าลังอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการ 
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
 

กลุ่มกิจการไม่ได้น ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่น้ีมาใช้ก่อนวนัถือปฏิบัติ ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมิน 
และก าลงัศึกษาผลกระทบของมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้  

 

3 การประมาณการ 
 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการน านโยบาย 
การบญัชีมาใช ้และจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 

ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยส าคัญในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ 
และแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีส าคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
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4 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน  
 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอใหผู้มี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ท่ีท  าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 
ขอ้มลูเก่ียวกบัรายไดแ้ละก าไรของขอ้มลูตามส่วนงานของกลุ่มกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์     

 เพือ่ขาย ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง ธุรกจิให้เช่าอาคารส านักงาน การตัดรายการบัญชีระหว่างกนั ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 526,252 262,415 8,036 - 271 - (271) - 534,288 262,415 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 29,939 169,099 12,179 7,489 (42,118) (176,588) - - 
ดอกเบ้ียรับ 12,324 14,118 59 3 - - (12,314) (14,110) 69 11 

รายไดอ่ื้น 2,632 118,690 12,442 5,152 1,501 - (1,914) 275 14,661 124,117 

รวมรายได ้ 541,208 395,223 50,476 174,254 13,951 7,489 (56,617) (190,423) 549,018 386,543 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานตาม           

   ส่วนงานก่อนภาษีเงินได ้ 74,283 46,537 (20,013) 39,430 7,227 3,004 23,935 (61,896) 85,432 27,075 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได  ้         (22,201) (10,078) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด         63,231 16,997 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ขอ้มลูเก่ียวกบัรายไดแ้ละก าไรของขอ้มลูตามส่วนงานของกลุ่มกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์     

 เพือ่ขาย ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง ธุรกจิให้เช่าอาคารส านักงาน การตัดรายการบัญชีระหว่างกนั ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,501,948 1,057,930 8,036 - 809 - (809) - 1,509,984 1,057,930 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 132,030 322,557 36,104 22,390 (168,134) (344,947) - - 
ดอกเบ้ียรับ 42,324 31,178 108 11 2 1 (41,368) (31,104) 1,066 86 

รายไดอ่ื้น 13,136 131,288 28,891 16,645 2,353 - (6,652) 960 37,728 148,893 

รวมรายได ้ 1,557,408 1,220,396 169,065 339,213 39,268 22,391 (216,963) (375,091) 1,548,778 1,206,909 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานตาม           

   ส่วนงานก่อนภาษีเงินได ้ 212,784 94,362 (37,839) 43,063 20,604 9,072 46,403 (63,694) 241,952 82,803 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได  ้         (55,626) (12,391) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด         186,326 70,412 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

 

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
เพือ่ขาย ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง ธุรกจิให้เช่าอาคารส านักงาน การตัดรายการบัญชีระหว่างกนั ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยังไม่ได้  (ยังไม่ได้  (ยังไม่ได้  (ยังไม่ได้  (ยังไม่ได้  

 ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
           

สินทรัพยต์ามส่วนงาน 5,699,064 6,551,046 418,405 595,023 179,156 183,505 (956,252) (1,373,781) 5,340,373 5,955,793 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน - - - - - - - - - - 

สินทรัพยท์ั้งส้ินตาม           
   งบการเงินรวม 5,699,064 6,551,046 418,405 595,023 179,156 183,505 (956,252) (1,373,781) 5,340,373 5,955,793 

           
หน้ีสินตามส่วนงาน 3,529,463 4,549,059 401,134 588,962 62,559 85,501 (600,544) (1,028,522) 3,392,612 4,195,000 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน - - - - - - - - - - 

หน้ีสินทั้งส้ินตาม           
   งบการเงินรวม 3,529,463 4,549,059 401,134 588,962 62,559 85,501 (600,544) (1,028,522) 3,392,612 4,195,000 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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5 มูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมจ าแนกตามวธีิการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบั
ขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
• ขอ้มลูระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
• ขอ้มลูระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มลูราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูท่ีค  านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
• ขอ้มลูระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ข้อมูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ี 

ไม่สามารถสังเกตได)้ 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าและรับรู้ดว้ยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 

 

ข้อมูลทางการเงิน 
รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 2 

 พนับาท พนับาท 
   

สินทรัพย์   
เงินลงทุนเผือ่ขาย (หมายเหตุขอ้ 10) 46,943 46,943 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าและรับรู้ดว้ยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

 

ข้อมูลทางการเงิน 
รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 2 

 พนับาท พนับาท 
   

สินทรัพย์   
เงินลงทุนเผือ่ขาย (หมายเหตุขอ้ 10) 46,141 46,141 
 
ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบัของล าดบัชั้นมลูค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด 
 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงส าหรับวธีิการประมาณมลูค่ายติุธรรมระหวา่งงวด 
 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - สุทธิ 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 14,354 3,070 1,401 1,711 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,941) (1,941) (1,401) (1,401) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 12,413 1,129 - 310 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
       (หมายเหตุขอ้ 23 ข)) - 2 1,300 47 
 - บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ 7,144 11,035 453 451 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 205 267 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 14,574 16,112 5,344 2,389 

อ่ืนๆ 7,605 7,416 2,125 2,297 

 41,941 35,961 9,222 5,494 

 
ลูกหน้ีการคา้ สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 5,502 525 - 310 
ไม่เกิน 3 เดือน 6,191 487 - - 
3 - 6 เดือน 584 117 - - 
6 - 12 เดือน 136 - - - 

เกินกวา่ 12 เดือน 1,941 1,941 1,401 1,401 

 14,354 3,070 1,401 1,711 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,941) (1,941) (1,401) (1,401) 

 12,413 1,129 - 310 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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7 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา - สุทธิ  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ค่าท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดิน 1,371,057 1,591,049 846,675 844,452 
ค่าก่อสร้างและอ่ืนๆ 307,378 624,520 161,918 153,396 
ตน้ทุนการกูย้มื 218,008 163,406 148,052 100,429 
หอ้งชุดพร้อมขาย 1,773,102 2,060,510 338,030 619,655 
บา้นพร้อมขาย 205,175 178,553 214,703 185,867 

วสัดุก่อสร้าง 29,338 25,615 - - 

รวม 3,904,058 4,643,653 1,709,378 1,903,799 
หกั โอนโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่าง     
        การพฒันาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย ์     
        รอการพฒันา (หมายเหตุขอ้ 13) (259,851) (150,455) (131,613) - 
หกั ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าโครงการ     
        อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา      

- บา้นพร้อมขาย (51,420) (57,953) (51,420) (57,953) 

- หอ้งชุดพร้อมขาย (261) (261) (261) (261) 

สุทธิ 3,592,526 4,434,984 1,526,084 1,845,585 
     

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน     

   พฒันาอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งงวด/ปี 86,459 93,947 50,927 32,647 
     

อตัราดอกเบ้ียของตน้ทุนเงินกูย้มื (ร้อยละต่อปี) 5.05 - 9.20 6.03 - 8.50 5.05 - 8.40 6.03 - 8.15 

 
 
 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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8 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลกัประกนั 
 
สินทรัพยท่ี์กลุ่มกิจการใช้เป็นหลกัประกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียด
ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

(ก) โครงการอสังหาริมทรัพย ์     
   ระหวา่งการพฒันา 3,079 3,956 1,357 1,630 

(ข) เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระ     
    ค  ้าประกนั 14 5 2 2 
(ค) โครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา 960 832 681 681 
(ง) สิทธิการเช่า 13 13 - - 
(จ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์      

           (อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร) 102 107 - - 

 4,168 4,913 2,040 2,313 

 
รายละเอียด 
 
ก) บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ าโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาไปจดจ านอง เพ่ือค ้าประกันวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืม

ระยะส้ัน และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนงัสือค ้าประกนัจากสถาบนัการเงิน  
ข) บริษัทและบริษัทย่อยน าเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ าไปวางไวก้ับสถาบันการเงินเพ่ือค ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี  

เงินกูย้มืระยะยาวและหนงัสือค ้าประกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ค) บริษัทได้น าโครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันาไปจดจ านองเพ่ือค ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีบริษัท 

และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
ง) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้ าสิทธิการเช่าท่ีดินไปจดจ านองไวก้ับสถาบนัการเงินเพ่ือค ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัย่อยไดรั้บจาก

สถาบนัการเงินดงักล่าว 
จ)  บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารไปจดจ านองเพ่ือค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกู้ยืมระยะยาว 

กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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9 สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 
 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินมดัจ าค่าท่ีดิน 6,318 - - - 

อ่ืนๆ 3,084 3,323 327 249 

 9,402 3,323 327 249 

 
10 เงินลงทุนเผื่อขาย 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม และ 
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 46,141 - 
การลงทุนเพ่ิมข้ึน - 46,092 

การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย 802 49 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 46,943 46,141 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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10 เงินลงทุนเผื่อขาย (ต่อ) 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนเผือ่ขาย มีดงัน้ี 
 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม และ 
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินลงทุนเผือ่ขาย 46,092 46,092 

บวก  การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย 851 49 

มลูค่ายติุธรรม 46,943 46,141 

 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย อา้งอิงจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (“NAV”) ท่ีเผยแพร่โดยบริษทับริหารจดัการ มูลค่ายุติธรรมน้ี
ถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 2 ของล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม 
 
บริษัทได้น าเงินลงทุนเผื่อขายทั้ งหมดไปจ าน าเพ่ือเป็นหลักประกันแก่บริษัทผูจ้ัดการจ าหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ในกรณีบริษัท 
ผดินดัช าระหุน้กูต่้อผูล้งทุน 
 
 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี  
 
  ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

  สัดส่วนการถือหุ้น ทุนที่เรียกช าระแล้ว ราคาทุน 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ธุรกจิหลัก ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        

บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์      99.99 99.99 30,000 30,000 29,999 29,999 
บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั รับเหมาก่อสร้าง 99.98 99.98 50,000 4,000 49,992 3,999 
บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละให้       

    เช่าพ้ืนท่ีในอาคารส านกังาน 99.93 99.93 80,000 80,000 78,945 78,945 

    160,000 114,000 158,936 112,943 

 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 
ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เม่ือวนัที่ 7 กนัยายน พ.ศ. 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ไทยสยามนคร พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (“ไทยสยามนคร พร็อพเพอร์
ต้ี”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั จากหุ้นสามญัจ านวน 40,000 หุ้น เป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2561 ไทยสยามนคร พร็อพเพอร์ต้ี 
ไดรั้บค่าหุ้นส าหรับหุน้สามญัท่ีเพ่ิมจ านวน 460,000 หุน้ โดยมีมลูค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 46 ลา้นบาท โดยมีมลูค่าหุ้นท่ีช าระแลว้ตามมูลค่าท่ีตราไว ้และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวง
พาณิชย ์เม่ือวนัที่ 24 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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12 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - สุทธิ 
 
รายการเคล่ือนไหวส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 
 รวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 13,460 11,009 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 13,460 11,009 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนภายใตว้ิธีราคาทุนตามขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการมีมูลค่าเท่ากับ 13.46 ล้านบาท และ 11.01 ล้านบาท ตามล าดับ และมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 51.59 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 51.59 ลา้นบาท) และ 46.64 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 46.64 ลา้นบาท) ตามล าดบั 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มกิจการท าโดยผูป้ระเมินอิสระโดย บริษทั แลนดม์าร์ค คอนซัลแทนส์ 
จ ากัด กลุ่มกิจการวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่าน้ีใชป้ระโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาด 
ท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยู่ของท่ีดินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของท่ีดินต่อตารางวา และปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้
อย่างมีนัยส าคัญ เช่น ตน้ทุนต่างๆ ในการบริหารจดัการ, ค่าใช้จ่ายการตลาด, ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีต่างๆ รวมถึงก าไรและ 
ความเส่ียงซ่ึงเป็นส่วนลดท่ีตอ้งหกัออก กลุ่มกิจการจึงไดจ้ดัประเภทการวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดงักล่าวอยู่ในระดบั 3 
ของมลูค่ายติุธรรม 
 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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13 โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพฒันา - สุทธิ 
 
โครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียด
ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ค่าท่ีดิน  784,785 635,610 635,610 635,610 
ค่าก่อสร้างและอ่ืนๆ 137,002 137,002 140,263 140,263 
ตน้ทุนการกูย้มื 8,723 7,443 4,266 4,266 
บวก รับโอนจากโครงการอสังหาริมทรัพย ์     
          ระหวา่งการพฒันา (หมายเหตุขอ้ 7) 259,851 150,455 131,613 - 
หกั ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าโครงการ     
         อสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา     

- ตน้ทุนค่าก่อสร้าง (37,332) (37,332) (37,332) (37,332) 

สุทธิ 1,153,029 893,178 874,420 742,807 

 
14 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  

 
รายการเคล่ือนไหวส าหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 
 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 143,304 7,190 
ซ้ือสินทรัพย ์ 42,810 11,874 
ตดัจ าหน่าย - สุทธิ (98) (545) 

ค่าเส่ือมราคา (12,698) (346) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 173,318 18,173 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 
 
รายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ      

   ใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน - - - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ     
   ใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 87,939 106,683 29,985 29,162 

 87,939 106,683 29,985 29,162 
     

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ     
   จ่ายช าระภายใน 12 เดือน - - - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ     
   จ่ายช าระเกินกวา่ 12 เดือน (5,264) (11,017) (1,902) (829) 

 (5,264) (11,017) (1,902) (829) 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 82,675 95,666 28,083 28,333 

 
 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลอืยกมา 95,666 75,540 28,333 27,261 
เพ่ิม (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน (12,831) 20,556 (90) 731 
เพ่ิม (ลด) ในก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  (160) (430) (160) 341 

ยอดคงเหลอืยกไป 82,675 95,666 28,083 28,333 

 
16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 

 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินประกนัทัว่ไป      
 - บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ 4,448 4,399 2,108 1,878 
 - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุขอ้ 23 ง)) - - 4,909 4,909 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 81,843 153,680 31,312 31,824 
เงินประกนัค่าเวนคืนท่ีดิน 5,810 5,810 5,810 5,810 

อ่ืนๆ 4,418 4,086 369 287 

 96,519 167,975 44,508 44,708 

 
ในไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2561 บริษทัไดรั้บคืนเงินภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืนของปี พ.ศ. 2558 เป็นจ านวนเงิน 4 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ย
ไดรั้บคืนเงินภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืนของปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2558 เป็นจ านวนเงิน 78 ลา้นบาท 

 
 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

29 

17 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการอ่ืน 95,745 122,544 7,601 6,207 
 - บริษทัยอ่ยและกิจการ      
      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

    (หมายเหตุขอ้ 23 จ)) 900 692 40,896 69,128 

 96,645 123,236 48,497 75,335 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการอ่ืน 32,892 28,529 11,659 13,033 
 - บริษทัยอ่ย บุคคลและกิจการ      

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
(หมายเหตุขอ้ 23 จ))  1,775 1,887 4,765 2,387 

เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้      
 - บุคคลหรือกิจการอ่ืน 47,456 96,150 16,920 7,843 
 - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
 (หมายเหตุขอ้ 23 ฉ)) - 143 - - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  2,686 4,959 3,486 4,366 

อ่ืนๆ  19,460 16,504 8,269 7,356 

 200,914 271,408 93,596 110,320 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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18 เงินกู้ยืม  
 
เงินกูย้มื ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ส่วนของหมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชี 64,774 103,502 11 16,770 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน     
   และกิจการอ่ืน     
    - เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัทางการเงิน     
         และกิจการอ่ืน 247,356 238,854 247,356 171,922 
    - ตัว๋สัญญาใชเ้งินจากสถาบนัทางการเงิน 176,515 239,121 113,816 113,816 
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 473,632 396,635 473,632 396,635 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง       
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 448,100 976,301 65,814 218,943 
     
ส่วนของไม่หมุนเวยีน     
หุน้กู ้ - 467,865 - 467,865 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,693,684 1,365,191 807,686 704,583 

รวมเงินกูย้มื 3,104,061 3,787,469 1,708,315 2,090,534 

 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 เงินกูย้ืมระยะส้ันของกลุ่มกิจการเป็นเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงินและกิจการอ่ืนและเงินกู้ตาม 
ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีกลุ่มกิจการออกให้กบัสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25 ถึงร้อยละ 10.00 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 :  
ร้อยละ 6.25 ถึงร้อยละ 10.00 ต่อปี) และจะครบก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี  
 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

18.1 รายการเคล่ือนไหวส าหรับเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   
ราคาตามบญัชีตน้งวด 976,301 218,943 
รับโอนเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 575,540 88,828 
จ่ายช าระเงินกูย้มื (1,103,741) (241,957) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 448,100 65,814 
   

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   
ราคาตามบญัชีตน้งวด 1,365,191 704,583 
เงินกูย้มืเพ่ิมข้ึน 908,830 195,000 
โอนเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (575,540) (88,828) 
ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้มื (11,534) (4,949) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้มื 6,737 1,880 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 1,693,684 807,686 
 

ยอดคงเหลือเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียด
ดงัน้ี 

   อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)  หลักประกัน มีการขยาย 

ประเภทเงินกู้ 

จ านวนเงิน 

(พนับาท) วันครบก าหนด 

30 กันยายน 

พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

การช าระ 

ดอกเบี้ย 

30 กันยายน 

พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

ระยะเวลา 

การช าระหน้ี 

         

บริษัท       

ระยะยาว 199,998 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559 MLR+0.75 MLR+0.75 รายเดือน ก ก ขยายระยะเวลาถึง 

17 มกราคม  

พ.ศ. 2562 

ระยะยาว 105,792 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 MLR MLR รายเดือน ก ก ขยายระยะเวลาถึง  

31 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2562 

ระยะยาว 70,318 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 7.25 7.25 รายเดือน ก ก ไม่มี 

ระยะยาว 75,878 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดือน ก ก ไม่มี 

ระยะยาว 89,625 19 เมษายน พ.ศ. 2562 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดือน ก ก ไม่มี 

ระยะยาว 13,674 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 MLR MLR รายเดือน ก ก ไม่มี 

ระยะยาว 114,602 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 MLR+0.75 MLR+0.75 รายเดือน ก ก ไม่มี 

ระยะยาว 65,921 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 MLR+1.00 - รายเดือน ก - ไม่มี 

ระยะยาว 137,735 7 กนัยายน พ.ศ. 2565 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดือน ก ก ไม่มี 

หัก  ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (43)        

รวมของบริษทั 873,500        



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
18.1 ยอดคงเหลือเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียด

ดงัน้ี (ต่อ) 
 

   อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)  หลักประกัน มีการขยาย 

ประเภทเงินกู้ 
จ านวนเงิน 
(พนับาท) วันครบก าหนด 

30 กันยายน 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

การช าระ 
ดอกเบี้ย 

30 กันยายน 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

ระยะเวลา 
การช าระหน้ี 

         

บริษัทย่อย        
ระยะยาว 129,435 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557 MLR+1.25 MLR+1.25 รายเดือน ก ก ขยายระยะเวลา 
        ถึง 22 มีนาคม 
        พ.ศ. 2563 
ระยะยาว 113,820 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 MLR MLR รายเดือน ก ก ขยายระยะเวลา 
        ถึง 31 ธนัวาคม 
        พ.ศ. 2561 
ระยะยาว 182,178 23 มกราคม พ.ศ. 2561 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดือน ก ก ขยายระยะเวลาถึง 

23 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

ระยะยาว 122,703 9 กนัยายน พ.ศ. 2561 MLR+1.00 MLR+1.00 รายไตรมาส ก ก ขยายระยะเวลาถึง 
9 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

ระยะยาว 47,601 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 MLR+1.00 - รายเดือน ก - ไม่มี 
ระยะยาว 2,772 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 MLR+0.75 MLR+0.75 รายเดือน ข ข ไม่มี 
ระยะยาว 151,979 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 MLR+0.75 MLR+0.75 รายไตรมาส ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 31,135 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 MLR-0.50 MLR-0.50 รายเดือน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 93,690 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 MLR+0.75 MLR+0.75 รายไตรมาส ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 54,553 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 MLR MLR รายเดือน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 178,758 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 MLR+1.00 - รายเดือน ก - ไม่มี 
ระยะยาว 64,752 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 MLR+1.00 - รายเดือน ก - ไม่มี 
ระยะยาว 10,938 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 MLR MLR รายเดือน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 72,853 17 กนัยายน พ.ศ. 2565 MLR+0.75 - รายเดือน ก - ไม่มี 
ระยะยาว 9,711 4 มกราคม พ.ศ. 2567 MLR+0.75 - รายเดือน ข - ไม่มี 
เพิ่ม  ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 1,406        
รวมของบริษทัยอ่ย 1,268,284        
         

รวม 2,141,784        

 
หมายเหตุ 
 
ก) โฉนดท่ีดินของโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมทั้งตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั 
ข) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเป็นหลกัประกนั 
 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
18.2 รายการเคล่ือนไหวส าหรับหุน้กูส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

หุน้กูท่ี้จะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   
ราคาตามบญัชีตน้งวด 396,635 396,635 
รับโอนหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 473,632 473,632 
จ่ายช าระหุน้กู ้ (400,000) (400,000) 

ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้ 3,365 3,365 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 473,632 473,632 
   

หุน้กูร้ะยะยาว   
ราคาตามบญัชีตน้งวด 467,865 467,865 
โอนหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (473,632) (473,632) 

ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้ 5,767 5,767 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - - 

 
ณ วนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูใ้นสกุลไทยบาทคร้ังท่ี 1/2560 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  
ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู ้แทนผู้ถือหุ้น  1 ชุด มูลค่า 479.10 ล้านบาท มีอัตราดอกเบ้ียท่ี ร้อยละ 6.5 ต่อปี ก าหนด 
จ่ายดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน มีอาย ุ2 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้หุน้กูจ้ะครบก าหนดช าระในวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
บริษทัมีวตัถุประสงคท่ี์จะน าเงินท่ีไดรั้บจากการออกหุ้นกูค้ร้ังน้ีเพ่ือลงทุนในกิจการทัว่ไป และ/หรือ ใชจ่้ายคืนเงินกู ้และ/หรือ 
ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ 
 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

34 

18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

18.3 ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

วงเงินเบิกเกนิบัญชีที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 98,227 43,998 27,489 3,230 
วงเงินสินเช่ือเงินกู้ยืมระยะยาว     
   ที่ยังไม่ได้เบิกใช้     
เงินกูย้มือตัราดอกเบ้ียลอยตวั     
- ครบก าหนดภายใน 1 ปี 41,020 511,529 - 464,268 

- ครบก าหนดเกิน 1 ปี 2,106,254 1,214,609 1,497,923 915,200 

รวมวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 2,245,501 1,770,136 1,525,412 1,382,698 

 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนท่ีหมุนเวียนมีมูลค่าใกล้เคียงราคาตามบัญชี เน่ืองจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มี
สาระส าคญั 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมจดัอยู่ในระดับชั้นมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมในตลาด 
ท่ีสังเกตได้ท่ีมีอยู่ และค านวณกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมในตลาด ณ วนัท่ีในงบแสดง 
ฐานะการเงิน มลูค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมลูค่าใกลเ้คียงราคาตามบญัชีเน่ืองจากผลกระทบ
ของอตัราคิดลดไม่มีสาระส าคญั 
 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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19 หนี้สินหมุนเวียนอืน่  
 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 2,506 4,917 1,603 2,386 
ประมาณการงานซ่อม 3,481 5,595 812 1,473 
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 8,692 41,713 - - 
ภาษีขายคา้งจ่าย 1,810 5,133 - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ     
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,708 1,663 - - 

อ่ืนๆ 5,114 5,269 1,968 1,715 

 23,311 64,290 4,383 5,574 

 
บริษัทย่อยมีประมาณการหน้ีสินจ านวน 8.69 ล้านบาท จากคดีจ้างท าของและละเมิด 4 คดี ซ่ึงส้ินสุดกระบวนการชั้นศาลฎีกา  
โดยการประมาณการดงักล่าวไดร้วมค่าเสียหาย เบ้ียปรับและเงินเพ่ิม บริษทัยอ่ยคาดวา่จะช าระหน้ีสินดงักล่าวในปี พ.ศ. 2561 
 

20 ทุนเรือนหุ้น  
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

  หุ้นสามัญ รวม 

 พนัหุ้น พนับาท พนับาท 
    

ทุนจดทะเบียน    

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 (มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 1,000,000 1,000,0000 1,000,000 
    

ทุนท่ีออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว    
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  750,000 750,000 750,000 

การออกหุน้ในระหวา่งงวด - - - 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561  750,000 750,000 750,000 

 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้ งหมดมีจ านวน 1,000,000,000 หุ้น  
ซ่ึงมีราคามลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท หุน้ทั้งหมดไดอ้อกและช าระจ านวน 750,000,000 หุน้ 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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21 รายได้อืน่ 
 
รายไดอ่ื้นส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ก าไรจากการขายท่ีดิน - 113,568 - 113,568 
รายไดจ้ากการยกเลิกสัญญา 524 4,183 233 1,875 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัร 8,985 3,451 - - 
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 625 585 - - 
เงินเบ้ียปรับรับจากผูรั้บเหมา 2,731 - - - 
ดอกเบ้ียรับ 69 11 12,170 13,737 

อ่ืนๆ 1,796 2,330 1,989 1,703 

 
14,730 124,128 14,392 130,883 

 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ก าไรจากการขายท่ีดิน - 113,568 - 113,568 
รายไดจ้ากการยกเลิกสัญญา 1,598 15,835 403 8,714 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัร 16,808 11,534 - - 
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 3,313 585 - - 
เงินเบ้ียปรับรับจากผูรั้บเหมา 7,607 - - - 
เงินชดเชยจากเบ้ียประกนัภยั 4,558 - - - 
ดอกเบ้ียรับ 1,066 86 41,407 30,021 

อ่ืนๆ 3,844 7,371 6,503 2,606 

 
38,794 148,979 48,313 154,909 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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22 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ตั้งคา้งจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อตัราภาษีเดียวกับท่ีใช้กับก าไร
รวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน คือ อตัราร้อยละ 20 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อตัราร้อยละ 20 ต่อปี) 
 

23 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคล
หรือกิจการนั้นมีอ  านาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจ
การลงทุน บริษทัย่อย และบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สีย
ในสิทธิออกเสียงของบริษัทซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญเหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคญัรวมทั้ งกรรมการและพนักงานของบริษัท
ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งค านึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบทางความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 
 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพันธ์ 
   

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วงเวียนใหญ่ขนส่ง ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
บริษทั ผาทองเคหะการ จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
บริษทั ทเวลฟ์ มลัติพลาย แอสเซท จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
บริษทั เจา้พระยาเอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ยของบริษทั 
   คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั   
บริษทั บางกอกออลมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ยของบริษทั 
บริษทั แพทยากรการเกษตร จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ยของบริษทั 
บริษทั ทรานเน็กซ์ เซอร์วิส จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ 
บริษทั บางกอกไทยพร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์ ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ 
   คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั   
บริษทั บางกอก คอนซูเมอร์ โพรดกัท ์ ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ  
   เซอร์วิส จ ากดั   
บริษทั ทีเอ็มเอ วนั จ  ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ 
บริษทั ทีเอ็มเอ ทู จ  ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ 
บริษทั ทีเอ็มเอ ทรี จ  ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ 
บริษทั สมาร์ทมีเดีย ครีเอชัน่ จ  ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 
บริษทั นครภิรมย ์พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผนสัง่การและ 
     ควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย ผูถื้อหุ้นหลกัและ/หรือกรรมการของกลุ่มกิจการ 
 

หุน้ของบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 100 ถือครองโดยครอบครัว แพทยานนัท ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ก) รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
และ พ.ศ. 2560 
 
 

 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กนัยายน 30 กนัยายน 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บริษัทย่อย พนับาท พนับาท 
    

ดอกเบ้ียรับ บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 7,897 8,068 
 บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 3,532 4,735 

 บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 732 929 

  12,161 13,732 

    

ค่างานก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 524 1,574 

  524 1,574 

    
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 

 บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 6,135 7,469 

  6,135 7,469 

    
รายไดอ่ื้น บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 920 808 
 บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 748 - 

 บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 202 - 

  1,870 808 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ก) รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีส าคัญส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  

พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
 

 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กนัยายน 30 กนัยายน 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บริษัทย่อย พนับาท พนับาท 
    

ดอกเบ้ียรับ บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 26,733 19,207 
 บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 11,368 8,256 

 บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 2,369 2,518 

  40,470 29,981 

    

ค่างานก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 647 36,851 

  647 36,851 

    
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 59 - 

 บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 18,525 15,743 

  18,584 15,743 

    
รายไดอ่ื้น บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 3,945 808 
 บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 1,241 100 

 บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 448 - 

  5,634 908 
 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ก) รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีส าคัญส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  

พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผู้บริหารส าคัญ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5,662 7,081 3,932 5,282 
ผลประโยชน์ผูบ้ริหาร 695 536 452 302 
ค่าเช่า 22 126 22 22 
ค่างานก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง - 217 - - 
ดอกเบ้ียจ่าย 1 7 - 8 
ค่าส่วนกลางและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  308 343 308 343 
     

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั     
ค่างานก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง 137 22 - - 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 1,017 1,126 - 86 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ก) รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีส าคัญส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  

พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผู้บริหารส าคัญ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 18,380 20,802 13,190 15,611 
ผลประโยชน์ผูบ้ริหาร 1,970 1,620 1,384 919 
ค่าเช่า 75 287 65 65 
ค่างานก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง - 396 - - 
ดอกเบ้ียจ่าย 9 58 4 22 
ค่าส่วนกลางและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  921 909 921 909 
     

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั     
ค่างานก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง 368 209 - - 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 2,688 1,530 29 247 
 
บริษทัเรียกเก็บดอกเบ้ียจากบริษทัยอ่ยส าหรับเงินให้กูย้มืระยะส้ันในอตัราร้อยละ 7.10 - 10.50 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อตัราร้อยละ 
7.10 - 10.375 ต่อปี) 
 
ค่างานก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง ค่าเช่าและบริการจ่ายคิดราคาตามสัญญา 
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารไดแ้ก่ ค่าตอบแทนท่ีผูบ้ริหารไดรั้บจากบริษทัโดยความหมายของค าวา่ “ผูบ้ริหาร” เป็นไปตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ผูบ้ริหารเป็นผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุซ่ึงค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ 
 
กลุ่มกิจการจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มืกรรมการในอตัราร้อยละ 0.373 ต่อปี 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ข) ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจากบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
ยอดคา้งช าระ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ท่ีเกิดจากการให้บริการ ประกอบดว้ยรายละเอียด
ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่     
บริษัทย่อย     
บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 607 1 
บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 553 46 
บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 140 - 

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั - 2 - - 

 - 2 1,300 47 

 
ค) เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 

 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 (พนับาท) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 อตัราดอกเบีย้ถัวเฉลีย่ เงินให้กู้ยืม ดอกเบีย้  
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย (ร้อยละ) ระยะส้ัน ค้างรับ รวม 
     

บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 8.10 - 10.50 223,011 8,132 231,143 
บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 7.50 - 8.65 141,898 382 142,280 

บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 7.10 - 10.50 37,345 339 37,684 

  402,254 8,853 411,107 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ค) เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย (ต่อ) 
 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (พนับาท) (ตรวจสอบแล้ว) 

 อตัราดอกเบีย้ถัวเฉลีย่ เงินให้กู้ยืม ดอกเบีย้  
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย (ร้อยละ) ระยะส้ัน ค้างรับ รวม 
     

บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 8.10 444,256 15,526 459,782 
บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 7.50 - 8.10 220,897 1,540 222,437 

บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 7.10 - 10.375 36,746 293 37,039 

  701,899 17,359 719,258 

 
รายการเคล่ือนไหวส าหรับเงินให้กูย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พนับาท 
  

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด 719,258 
เงินใหกู้ย้มืเพ่ิมระหวา่งงวด 222,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับเพ่ิมข้ึน 40,470 
รับช าระคืนเงินใหกู้ย้มื (521,645) 

รับช าระคืนดอกเบ้ียคา้งรับ (48,976) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด  411,107 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินใหกู้ย้มืไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ง) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ - เงินประกนัทั่วไป 
บริษัทย่อย     

บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 4,909 4,909 

 - - 4,909 4,909 
 

จ) เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจากบริษทัยอ่ยและบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ยอดคา้งช าระ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้และรับบริการประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เจ้าหนี้การค้า     
บริษัทย่อย     
บริษทัไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 40,896 69,128 
     

กจิการที่เกีย่วข้องกนั 900 692 - - 

 900 692 40,896 69,128 
     

เจ้าหนี้อืน่     
บริษัทย่อย     
บริษทัไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 461 560 
บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั - - 2,665 180 
  1   

บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 1,775 1,887 1,639 1,647 

 1,775 1,887 4,765 2,387 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ฉ) ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระและเงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ต้นทุนการก่อสร้างท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ     
บริษัทย่อย     

   บริษทัไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 653 815 

 - - 653 815 
     

เงินมัดจ าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า     

บุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั - 143 - - 

 - 143 - - 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ช) ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะต้องใช้เงินทุน     
สัญญาที่ยังไม่รับรู้     
-  ค่าออกแบบและค่าก่อสร้างโครงการ     

      บริษทัยอ่ย - - 16,598 296,469 

 - - 16,598 296,469 

     
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานและ     
   บริการที่เกีย่วเน่ืองกนัที่ยกเลิกไม่ได้     
      บริษทัยอ่ย     
          -  ภายในหน่ึงปี - - 4,916 13,219 

          -  หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี - - - 7,234 

 - - 4,916 20,453 
     

      บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
          -  ภายในหน่ึงปี 1,037 1,374 72 87 

          -  หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี - 694 - 51 

 1,037 2,068 72 138 

     
ภาระผูกพนัอืน่ๆ     
-  ค่าโฆษณา     

      กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 39 4 39 

 16 39 4 39 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ฌ) การค ้าประกนัจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดรั้บการค ้าประกันวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินสินเช่ือจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัจ านวน 2,579 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 3,211 ลา้นบาท) ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัมียอดหน้ีคงคา้งกับ 
สถาบนัการเงินและกิจการอ่ืนส าหรับวงเงินดงักล่าวเป็นจ านวน 916 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 1,029 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยได้รับการค ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเช่ือจากบุคคลและกิจการ 
ท่ีเก่ียวข้องกันจ านวน 3,897 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 3,049 ล้านบาท) ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษัทย่อย 
มียอดหน้ีคงคา้งกบัสถาบนัการเงินและกิจการอ่ืนส าหรับวงเงินดงักล่าวเป็นจ านวน 1,418 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 
1,520 ลา้นบาท) 

 
24 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 
กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะต้องใช้เงินทุน     
สัญญาท่ียงัไม่รับรู้     
-  ท่ีดิน 90,832 - - - 
-  ค่าออกแบบและค่าก่อสร้างโครงการ 101,053 142,819 35,006 37,171 

-  เคร่ืองจกัร 2,354 12,102 - - 

 194,239 154,921 35,006 37,171 
     

ภาระผูกพนัอืน่ๆ     
-  ค่าโฆษณา 1,573 2,706 62 352 
-  หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 66,178 49,916 35,852 35,852 

-  สัญญาอ่ืนๆ 3,128 750 2,632 642 

 70,879 53,372 38,546 36,846 

 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจ ายอมประมาณ 0.7 ไร่ มูลค่า 1.37 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ประมาณ 0.7 ไร่ มลูค่า 1.37 ลา้นบาท)  
 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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25 ภาระค า้ประกนั และหนี้สินที่อาจเกดิขึน้ 
 

การค า้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัมีภาระค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินสินเช่ือให้กบับริษทัย่อยจ านวน 2,733 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 3,243 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยมียอดหน้ีคงคา้งกับสถาบนัการเงินและกิจการอ่ืน
ส าหรับวงเงินดงักล่าวเป็นจ านวน 1,003 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 1,668 ลา้นบาท) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยมีภาระค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินสินเช่ือให้กบับริษทัจ านวน 1,336 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 1,878 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัมียอดหน้ีคงคา้งกบัสถาบนัการเงินส าหรับวงเงิน
ดงักล่าวเป็นจ านวน 533 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 606 ลา้นบาท) 
 

คดีฟ้องร้อง 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษัท บริษัทย่อยและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องโดยลูกค้า 
นิติบุคคลและบุคคลอ่ืนในฐานะจ าเลยและจ าเลยร่วมในคดีผิดสัญญา และคดีผิดฐานละเมิดรวม 3 คดี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 3 คดี) 
โดยมีทุนทรัพยร์วมทั้งส้ิน 34 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 36 ลา้นบาท) ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการไต่สวนของศาลฎีกา 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการได้บันทึกส ารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดังกล่าวไวบ้างส่วนตามความเห็นของ 
ฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายของกลุ่มกิจการ 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องโดยลูกคา้ บริษทัและบุคคลอ่ืนในฐานะจ าเลย
และจ าเลยร่วมในคดีผิดสัญญา คดีผิดฐานละเมิด และคดีผิดนัดช าระหน้ีรวม 3 คดี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 4 คดี) โดยทุนทรัพย์
รวมทั้ งส้ิน 5 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 16 ล้านบาท) ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการไต่สวนของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา  
อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการได้บันทึกส ารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดังกล่าวไวบ้างส่วนตามความเห็นของ 
ฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายของกลุ่มกิจการ 
 

26 เหตุการณ์ภายหลงัวันที่ในรายงาน 
 

26.1 เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการประกาศสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัท่ีบริษทัไดเ้สนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
เป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) แก่พนักงานระดบัเจา้หน้าท่ีถึงผูบ้ริหาร ท่ีราคาเสนอขายคร้ังแรก โดยสัดส่วนจ านวนหุ้น 
ท่ีพนักงานไดสิ้ทธิเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีแตกต่างกันข้ึนอยู่กับอายุงาน ต าแหน่ง และเง่ือนไขอ่ืนๆของบริษทั ขณะน้ีผูบ้ริหาร 
อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาผลกระทบต่องบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 

26.2 ในระหว่างวนัท่ี 8 ถึง วนัที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 
(Initial Public Offering) จ านวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท คิดเป็นเงิน  
750 ล้านบาท และจะเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment) ตั้ งแต่วนัท่ี  
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

26.3 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 9/2561 เม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมติัเสนอใหจ่้ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอตัรา 0.07 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 70 ลา้นบาท ให้แก่ผูหุ้้นทั้งหมด 1,000 ลา้นหุ้นภายหลงัการเสนอขาย 
หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 


